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Antti 
lyhyesti

Uudella vuosikymmenellä Kokoomusta tarvitaan 
enemmän kuin koskaan. Suomen kansainvälinen 
asema, turvallisuus, osaamistaso, hyvinvoinnin 
perusta ja kansakunnan yhtenäisyys ovat 
haurastumassa. Kokoomus voi muuttaa vuosi- 
kymmenen takaisin oikealle kurssille. Suurimmaksi 
puolueeksi pääsemme kuitenkin vain, jos meihin 
luotetaan koko Suomessa ja koko kansan parissa. 
Meidän on oltava nöyrästi ja aidosti koko kansan 
puolue. Kokoomuksen ovat perustaneet hyvin 
erilaisista kodeista, työtehtävistä ja alueilta tulevat 
ihmiset, joita yhdistävät aate ja maailmankatsomus. 
Samalla tavalla nyt suomalaisia tulee koota 
yhteisen tulevaisuuden eteen. Meitä kaikkia 
tarvitaan tähän työhön. Naisia ja miehiä. Nuoria, 
työikäisiä ja senioreita. Suomalaisten parhaaksi 
uudella vuosikymmenellä. 

Antti Häkkänen

Koko kansan 
tulevaisuuspuolue

anttihakkanen.fi

• 35-vuotias lakimies 
 (OTM Helsingin yliopistosta)
• Vaimo Henna, OTT, asianajaja
• Tytär Kerttu, tuore päiväkotilainen 
• Reservinupseeri
• Kokemusta mm. ministerinä,  
 kansanedustajana,  
 varapuheenjohtajana
• Paikallista, valtakunnallista ja  
 kansainvälistä kokemusta
• Kaakkois-Suomesta kansan- 
 edustajaksi 20 234 äänellä
• Harrastaa jalkapalloa, kalastusta,  
 luontoretkeilyä ja kirjallisuutta



Kokoomus luo turvallisen tulevaisuu-
den näkymän kaikille sukupolville. 
Luotamme mahdollisuuksien tasa- 
arvon, koulutuksen ja yksilönvapauden 
voimaan. Annamme jokaiselle koti-
taustasta riippumatta toivon polun 
tulevaisuuteen. Iskemme pessimistejä 
ja valheiden levittäjiä edistyksen, 
tieteen ja järjen positiivisella viestillä. 
 Edistämme yhteiskuntaa, jossa 
ahkeruus, vastuullinen elämäntapa, 
toisen ihmisarvon kunnioittaminen, 
pelisääntöjen noudattaminen ja 

yrittäjyys kannattavat. Tunnistamme 
Suomen erilaiset alueet ja yhdistäm-
me koko Suomen pelaamaan samaan 
suuntaan. Kannamme ympäristö- 
vastuuta tekemällä järkivihreitä 
tekoja luonnon monimuotoisuuden 
ja puhtaan ympäristön puolesta. 
 Välittäminen tarkoittaa uudella 
vuosikymmenellä yhä vahvempaa 
yhteisöllisyyttä ja yksilön vastuuta 
toisista. Vanhuspalvelujen, mielen- 
terveysongelmien, työkyvyttömyy-
den ja kansansairauksien uhkaaviin 

2020-luvun kriiseihin tarvitaan 
kokoomuslaisia sosiaalisen vastuun 
ratkaisuja.
 Kansainvälisellä tasolla 
edistämme ihmisoikeuksien, 
demokratian, markkinatalouden 
ja kestävän kehityksen voittoa. 
Edistämme eurooppalaista Suomea 
ja suhtaudumme avarakatseisesti 
muihin kansoihin. Turvallinen 
oikeusvaltio on valtion ja 
Kokoomuksen tärkein lupaus 
kansalaisille. 

Vastuuta kaikista sukupolvista 
– myös tulevista 



Äänestä Antti 
varapuheenjohtaksi

Kuvia 

matkan varre
lta

Kokoomuksen 
tulee olla vahva 
vaikuttaja uudella 
vuosikymmenellä. 
Paikallisella, 
valtakunnallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. 
Yhdessä onnistumme.

Alarivi: Antti EPP:n kongressissa, keskusteluja YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutetun kanssa, neuvottelut Moskovassa ja Pekingissä. 


